ً
نتائج القبول مبدئيا
الكلية

املعهد العايل للقضاء

املرحلة

املاجستري

القسم

القضاء اجلزائي

اجلنس

طالب

الفصل

األول

العام اجلامعي

1441هـ

استالم اإلشعار للمرشحني من مقر عمادة الدراسات العليا بـ:

املدينة اجلامعية  -العمادات املساندة ( ،)1مبىن رقم ( ،)309الدور الثالث
املتطلبات :بطاقة اهلوية ،وصورة من وثيقة البكالوريوس
آخر موعد الستالم اإلشعار يوم اخلميس املوافق 1440 /11 /15هـ

االسم

الرقم

رقم اهلوية

1

******0659

عبد المجيد بن عارف الصنقور

2

******6746

عبد الرحمن بن محمد عواف

3

******5693

حمد بن مساعد الفواز

4

******0664

عبد هللا بن طالل العتيبي

5

******0374

محمد بن سيف الشهراني

6

******4808

فارس بن عبد الرحمن الحسين

7

******7567

صالح بن عبد هللا اللحيدان

8

******3281

عبد المجيد ناصر الهذيلي

9

******8892

ريان بن فيصل العمري

10

******9330

مهند بن صالح العوفي

11

******6317

عبد الرحمن بن فهد بن يحيا

12

******3327

ايمن بن معال المطيري

13

******4875

مشعل بن سعود الهويمل

14
15
16
17
18
19
20
21
22

******9078
******8771
******4245
******3504
******2017
******5281
******5681
******6290
******5860

احمد بن عبد الحميد الحليبي
عمربن فهد الخطيب
ثامر بن جابر القحطاني
باسل بن محمد العيد
أحمد بن عبدالرحمن البراك
فيصل بن عبد الرحمن الراجح
عبدهللا بن أحمد الغامدي
عبد العزيزبن خالد أبو حفاش
فهد بن محمد الودعاني

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

******3085
******9734
******8180
******4189
******4141
******7126
******4418
******0961
******5312
******6335
******6424
******6426
******2349
******1520
******0243
******3362
******9558
******0517

عبد الرحمن بن ناصر الشثري
احمد بن فايز االسمري
سيف بن جابر الفيفي
باسل بن عيد الضويحي
علي بن محمد الزهراني
عبيد هللا بن مبطي الجابري.
عبد هللا بن عبد الرحمن الخثعمي
عبد المحسن بن عبد هللا الغديان
عبد الرحمن بن سالم العطوى
خالد بن عبد هللا الشهري
عبد المجيد بن صالح الجار هللا
طالل بن زهير الغامدي
محمد بن عبد الرحمن الرحيلي
عصام بن عبده دومان
سعود بن منيف الغنامي.
اسامه بن سعيد السهلي
احمد بن عبد الرحمن العنزي
عبد الرحمن بن سليمان الجهني

